PROGRAM
Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om? Hör gärna av dig
till programgruppen med tips, maila jonhessman@hotmail.com

Läs detta innan du anmäler dig
Ange om du är under 25 år så får du 50 % rabatt på resan! UOF bjuder på mellanskillnaden. I övrigt ska en anmälan alltid innehålla namn, mobiltelefonnummer för
att snabbt kunna nå alla vid ändringar, samt om du har tillgång till bil och i så fall hur
många fler du kan ta med i bilen. Resekostnad betalas direkt till respektive bilförare.
Vid frågor om programmet, kontakta Jon Hessman på e-post jonhessman@hotmail.com
eller tel 073-554 40 84. Du hittar även programmet på vår hemsida och Facebooksida,
och eventuella ändringar meddelas via dessa kanaler.

Årike Fyris – onsdag 2 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet
aldrig vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00.
Vi har två guider på plats. Vid frågor kontakta Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com
eller tel 076-780 70 17.

Fågeltornskampen – lördag 5 maj
I denna klassiska tävling räknar man fågelarter från sitt favorittorn från kl 5 till kl 13. Konkurrensen
mellan de uppländska tornen brukar vara hård! Preliminärt kommer vi att ha lag på plats vid
Dalbyviken, Årike Fyris, Funbosjön, Ledskärsviken, Vendelsjön, Tegelsmorasjön, Hjälstaviken, Kärven och
Kallrigafjärden. Du får gärna anmäla dig till något av dessa lag eller skapa ett lag vid ett annat fågeltorn,
annars är du varmt välkommen att bara komma förbi och göra oss sällskap i fågelräkningen. För
anmälan eller frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92.

Årike Fyris – onsdag 9 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet
aldrig vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00.
Vi har två guider på plats. Vid frågor kontakta Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com
eller tel 076-780 70 17.
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VÅREN 2018 – DEL 2
Exkursioner 2 maj – 8 juni

Sångare kring Tämnaren – söndag 13 maj
Den stora och fågelrika sjön Tämnaren besöks förvånansvärt sällan av fågelskådare, men en morgon här
kan ge riktigt fin utdelning. Den här dagen fokuserar vi i synnerhet på de olika små sångare som hörs från
skogsdungar, buskmarker och vassdungar. Om vi har tur kan vi komma upp över tio sångararter, däribland
grön-, gran-, törn- och härmsångare. Oundvikligen kommer vi även att stöta på några av sjöns rastande och
häckande sjöfåglar och vadare. Vi besöker Iggelbo och Vårhäll.
Anmälan: Ulrik Lötberg, e-post ulrik.lotberg@birdlife.se
Samling: kl 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 75 kr

Årike Fyris – onsdag 16 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig
vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00. Vi har
två guider på plats. Vid frågor kontakta Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel
076-780 70 17.

Bioblitz Linné – lördag & söndag 19–20 maj
Tillsammans letar vi upp den biologiska mångfalden i Årike Fyris, art för art! Vi utgår från Campus Ultuna,
nere vid ångbåtsbryggan, och gör flera entimmesvandringar längs ån och upp på åsen för att utforska
naturen. Vi letar inte bara efter fåglar utan alla sorters djur, insekter, svampar och växter. Dessutom visar vi
upp ringmärkning. Bioblitzen arrangeras av Biotopia i samarbete med ett flertal naturinriktade föreningar.
För mer information och detaljerat schema besök kalendariet på Biotopias hemsida, www.biotopia.nu.

Biologiska mångfaldens dag Dalkarlskärret – tisdag 22 maj
Vi firar Biologiska mångfaldens dag med att inventera mångfalden av sjöfåglar i Dalkarlskärret! Efter
restaureringen för ett par år sedan har en skrattmåskoloni börjat häcka vilket ger skydd för många andra
fågelarter. Här finns bland annat snatterand, svarthakedopping, rörhöna och brun kärrhök. Fåglarna räknas
från de två fågeltornen och samtidigt lär vi oss lite grundläggande inventeringsmetodik. Inventeringen leds
av Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel 076-780 70 17.
Samling: kl 07:45 vid Dalkarlskärrets parkering.
Ingen föranmälan behövs.
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Natt- och dagexkursion – fredag & lördag 25–26 maj
Slutet av maj är en oerhört spännande tid med god chans för roliga överraskningar, både nattsångare
och dagaktiva fåglar. Vi åker norrut på fredagskvällen och gör korta stopp vid Bälinge mossar, Långsjön,
Varggropen (Vendelsjön) och Tegelsmorasjön samt längs Rossholmsvägen (Hållnäs). Vid vändplats
Storskäret på Hållnäs vilar vi i två timmar från ca kl 01:00. Efter fika vandrar vi från vändplatsen genom
skogen 1,5 km ut till Örnstenen vid kusten. Nästa ställe blir Rödhäll med utsikt över havet och Björns
skärgård, här fikar vi igen. Vi avslutar med besök vid Ledskär och Karlholmsviken. Hemkomst till
Uppsala senast kl 14:00 på lördagen. Ta med oömma skor och varma kläder, även tubkikare kan vara
bra. Artlistan lär bli lång!
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel 076-780 70 17.
Samling: fredag 25 maj kl 21:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 130 kr

Ringmärkning Vendelsjön – söndag 27 maj
Att få se fåglar på nära håll kan öppna helt nya dimensioner i fågelintresset. Vi lär oss hur ringmärkning
går till och får närkontakt med både vanliga och mindre vanliga arter. Efter märkningen åker vi
vidare till Varggropens fågeltorn får vi avrundar bland vadare och dvärgmåsar. Guidar gör Oxängens
ringmärkningsgrupp. Vid dåligt väder kan datum komma att ändras.
Anmälan: Nina Janelm, e-post enjigrrl@yahoo.com eller tel 073-634 72 47
Samling: kl 07:00 vid Örbyhus slott

OBS! Ring istället Lars-Erik Larsson på 070-750 02 03!

Vardagsvandring Hågadalen – tisdag 29 maj
Vi utgår från Björns hög i norra änden av Hågadalen och tar en kvällsvandring i skogskanter och runt
fält söderut längs Hågaån ner till Norbybroarna. Vi har nått försommaren och alla flyttfåglarna är på
plats. Lokalen kan bjuda på gök, lärkfalk, göktyta, buskskvätta och en i övrigt bred repertoar av sångare
för att vara så nära staden. Förhoppningsvis har någon kvällstidig nattsångare – gräshoppsångare,
kärrsångare eller näktergal – börjat sjunga upp sig inför solnedgången.
Vi möts kl 19:00 på parkeringen vid Björns hög. 4 km vandring. Vardagsvandringar är gratis och ingen
föranmälan behövs. Leder gör Peter Schmidt, e-post luscinia11@gmail.com eller tel 073-067 31 45.

Nattsångarvandring – lördag 2 juni
Vi promenerar från Övre Föret ner mot Sunnerstaviken och tillbaka och lyssnar efter arter som
gräshoppsångare, kornknarr, vattenrall och näktergal i den ljumma sommarkvällen. Har vi tur får vi höra
något extra kul som till exempel vassångare, flodsångare eller busksångare! 5-6 km vandring. Ta med
fika och ett extra plagg ifall det blir kyligt.
Exkursionen samordnas med Biotopia och är lämplig för dig som är nyfiken på och vill lära dig mer om
fåglar. Vandringen är gratis och ingen föranmälan behövs.
Samling: kl 22:00 vid Övre Förets fågeltorn på västra sidan av Fyrisån. Leder gör Samuel Persson,
e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92.

Nattsångare – fredag 8 juni
Under denna traditionella nattsångarexkursion besöker vi de bästa platserna för året och har gott hopp
om att få höra flera nattaktiva fåglar, såsom nattskärra, trädlärka, vaktel, kornknarr, busk-, flod-, trast-,
kärr- och gräshoppsångare. Tiggande uggleungar hör också försommarnatten till. Även om det är
sommar kan det bli kyligt på natten, ta därför på dig varma kläder och packa ett stärkande fika.
Anmälan: senast 30 maj till Björn Lundgren, 070-312 78 79
Samling: kl 21:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 100 kr
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